Izdelki Flore Chemie za plastičarje

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo

FLORIN SLX








Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost/drsnost
Orodje zaščiti pred oksidiranjem med skladiščenjem
Orodje je po skladiščenju brez čiščenja pripravljeno za uporabo
Ker sredstvo deluje ločilno, omogoča nemoteno izpadanje komadov
se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
na izdelku ne pušča nobenih sledi
povečuje drsnost izmetačev, ki zaradi suhega mazanja ostanejo čisti in
ne umažejo izdelkov
 Temp. območje mazanja -40oC do +180oC kratkotrajno do 3000C
Pakiranje:

3 L vez

Mast za drsna vodila in valjčne ležaje

FLORIN WALZLAGERFETT








Izredno dobro se obnese za mazanje vodil
Preprečuje vsakršne zastoje
Obstojna na staranje
Nima točke kapljanja
Obstojna do 200oC
Brez kislin (pH 8,5)
Pakiranje:

GLEITMETALL 1300

spray 400ml x 12 v kartonu ali

400g kartuša

1 kg (12 kom v katonu)

Pasta za visoko temperaturo z bakrom
 Obstojen na temperaturo do +10000C,
 Obstojen na velike pritiske (tudi do 10.000 bar)
 Preprečuje hladno zvarjenje vijakov in zaribanje vseh gibljivih delov
naprav
 Izredna sposobnost zaščite pred korozijo nad in pod zemljo
 Olajšuje rezanje navojev
 Uporablja se za orodje za izsekovanje (štancanje)
 Dobro se oprime podlage
 Obstojen na kisline, luge
Pakiranje:

1kg (12 kom v kartonu)
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FLORIN 2000

Električno neprevodni razmaščevalec
 Zelo primeren za elektromotorje in za čiščenje dragih orodij,
 Ne vsebuje vode in elektrolitov, zato ne povzroča oksidiranja orodij in
mehanskih sklopov,
 Topi vodoodporne masti (tudi ostanki nalepk)
 Ne poškoduje lakiranih površin, vse vrste kovin, gume, plastike,
stekla,…
 Ne pušča sledov
 Nevtralen po vonju primeren za delo v zaprtih prostorih
Pakiranje:

FLAMIL 3 SUPER

Varčna
izbira!

1L x 12 v kartonu

10 L vez

Univerzalni industrijski razmaščevalec

 Odstranjuje zasmoljena mineralna olja in masti, saje, črnilo,..
 Izredno varčna poraba (redčenje z vodo min 1:10 , tlačni aparati 1:100
do 1:500)
 Ne vsebuje nevarnih kem. snovi (biološko razgradljiv)
 Kot nadomestilo čistilnemu bencinu, trikloru
 Za čiščenje strojev, orodij, mehanskih sklopov in tal v delavnici,
 Razmastitev površin pred barvanjem ali nanosom novih maziv
 Ni vnetljiv
 Zelo primeren tudi za tlačne aparate in ultrazvočne kopeli
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

PERFEKT

ali

ali

10 L vez

Krema za umivanje rok
 Temeljito odstrani masti, olja, smolo, črnilo, tiskarsko barvo,…
 Blago deluje na kožo
 Klinično preizkušene sestavine preprečujejo pokanje kože in tudi že
razpokano kožo v kratkem času pozdravijo
Pakiranje:

250ml tuba

3kg

Ob prvi dobavi 6 x 3kg
DOZIRNIK s STOJALOM prejmete za 1,00 EUR !
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Elastičen samopritrdilni povoj brez lepila

OK PLAST







Odporen na vodo, masti in olja, prah in bakterije
Se ne rahlja in ne drsi
Zaradi elastičnosti omogoča dobro gibanje
Brez lepila – ostane na koži ali laseh
Uporabljamo neposredno na kožo ali kot oporo obližem in povojem
Idealen za uporabo v gostinstvu, gospodinjstvih, pri športu in v
industriji
 Kolut dimenzija 4.5 m x 2.5 cm
 Na voljo v rumeni, rdeči, modri, zeleni in beige barvi
Pakiranje:

FLORE PFLEGE CREME

2 kom v škatlici (različne barvne kombinacije)

Flore negovalna krema (100ml)
 Krema zasnovana za pogosto uporabo, še posebej kadar je koža
močno obremenjena in izpostavljena.
 Flore negovalna krema je vlažilna, brez silikona in varčna pri porabi.
Krema se izredno hitro vpije in se lahko uporablja tudi kot krema za
obraz.
 PANTENOL poveča zadrževanje vlage v koži, jo na ta način neguje in
izboljšuje njeno elastičnost. Neguje kožo med in po delu, ob redni
uporabi zagotavlja gladko in voljno kožo.
 Flore negovalno kremo uporabimo glede na potrebe, lahko tudi večkrat
na dan in po končanem delu.
 Izdelek je dermatološko testiran.

 Pakiranje: 24 x 100ml v kartonu
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